
ЗАПОВЕД № РД-549 от 12.07.2007 г. за актуализиране на площта
на защитена местност "Гонда вода"

Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 72 от 4.09.2007 г.

I.  На  основание  чл.  42,  ал.  6  от  Закона  за  защитените  територии  във  връзка  с  извършени  по-точни
замервания:

I.1.  Актуализирам  площта  на  защитена  местност  "Гонда  вода"  в  землището  на  с.  Бачково,  община
Асеновград, област Пловдив, обявена за историческо място със заповед № 24/3.01.1970 г. на Министерство
на  горите  и  горската  промишленост  и  прекатегоризирана  със  заповед  №  РД-328/31.03.2003  г.  на
Министерство на околната среда и водите (ДВ, бр. 42/9.05.2003 г.), от 741.000 дка на 746.001 дка.

I.2. В границите, определени със заповед № 24/3.01.1970 г. на МГГП, попада имот с кадастрален  номер
02974.005.034 съгласно кадастрална карта за землището на с. Бачково, община Асеновград, област Пловдив,
одобрена със заповед № 300-5-67/8.11.2004 г. на изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, с площ
746.001 дка.

I.3.  Актуализираните  данни  по  тази  заповед  да  се  впишат  в  Държавния  регистър  на  защитените
територии.

II.  На  основание  чл.  42,  ал.  5  във  връзка  с  чл.  41,  т.  5  от  Закона  за  защитените  територии  с  цел
прецизиране  режима  на  дейностите  и  обезпечаване  на  ефективна  защита,  съответстваща  на  предмета  на
опазване в  защитена местност "Гонда вода" -  вековна гора от черен  бор, променям  режима  на  дейностите,
определен със заповед № 24/3.01.1970 г. на МГГП, както следва:

II.1. В защитената местност се забраняват:

II.1.1. извеждането на голи сечи;

II.1.2. увреждането на дървесната растителност;

II.1.3. пашата и бивакуването на домашни животни;

II.1.4. паленето на огън;

II.1.5. замърсяването с отпадъци;

II.1.6. строителството;

II.1.7. търсенето, проучването и добивът на подземни богатства.

II.2.  Тази  заповед  отменя  режима  на  дейностите,  регламентиран  със  заповед  №  24/3.01.1970  г.  на
МГГП.

III. Нарушителите на тази  заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби  на
Закона за защитените територии. 

IV. Заповедта да се обнародва в "Държавен вестник".

V.  Заповедта  може  да  бъде  обжалвана  по  реда  на  Административнопроцесуалния  кодекс  пред
Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в "Държавен вестник".


